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Segona part

Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats
302-00035/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 24080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 300-
00039/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 

tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les 
persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.

a) Impulsar la creació del màxim de places del programa estatal d’acollida i 
refugi a Catalunya, conjuntament amb els municipis, de forma que el màxim de 
municipis catalans participin en l’acollida i integració de les persones refugiades a 
Catalunya.

b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, 
unificat i gestionat conjuntament per ens locals i Generalitat i es promourà mitjan-
çant campanyes informatives.

2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-
pers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. I fer les ac-
cions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció inter-
nacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, 
en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions d’informació 
i sensibilització de la ciutadania.

3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 
de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’es-
pera a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat 
a acomplir les seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada 
sense cap cobertura.
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4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i inter-
nacionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la digni-
tat de les persones refugiades.

5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, posar els 
mitjans adequats i suficients per tal d’incrementar l’ajut a les persones refugiades 
que es troben en camps fora de Síria i en països de trànsit.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25837, 25838, 25923, 25936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 25837)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 
302-00035/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 

tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les 
persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.

b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, 
unificat i gestionat conjuntament per ens locals, teixit associatiu i entitats especialit-
zades i Generalitat i es promourà mitjançant campanyes informatives.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació i supressió
«2. Realitzar les accions necessàries per acollir com a mínim fins a 4.500 perso-

nes en els propers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. 
I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de pro-
tecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. Tam-
bé promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions 
d’informació i sensibilització de la ciutadania.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 

de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espera 
a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat a acom-
plir les seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap 
cobertura i assumir les seves responsabilitats polítiques en les vulneracions de Drets 
Humans a la frontera sud.»
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Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Desplegar les mesures del Pla de Protecció Internacional Catalunya, concretant 

un calendari pel seu desplegament per tal de garantir un sistema estable d’asil a Ca-
talunya, que compti amb l’assessorament i consens de les entitats especialitzades.»

Esmena 5, GP CUP-CC
De modificació
«4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i inter-

nacionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat 
de les persones refugiades per tal d’assegurar circuits segurs d’ajuda humanitària.»

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament, posar els mitjans adequats i suficients 
per tal d’incrementar l’ajut a les persones refugiades que es troben en camps fora 
de Síria, Turquia, Líban, Jordània i en països de trànsit. I donar suport, també, a 
aquelles organitzacions catalanes que treballen per visibilitzar alternatives demo-
cràtiques a la regió, com ho són les propostes polítiques kurdes sorgides al si de Sí-
ria, Turquia i Irak.»

Esmena 7, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Combatre les causes que generen desplaçaments forçats al món a través de l’en-

fortiment de les polítiques de cooperació al desenvolupament dels Drets Humans. En 
aquest sentit visibilitzar i condemnar el comerç d’armes i les intervencions militars 
als països emissors de persones refugiades com a causes principals de la crisi de 
refugiades.»

Esmena 8, GP CUP-CC
D’addició
«Rebutjar l’acord Turquia-UE en tant que avalador de les polítiques de concul-

cació de Drets Humans que practica Turquia amb la població kurda i amb l’estran-
gera que busca refugi o protecció en el trànsit cap a Europa.»

Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Denunciar les actituds xenòfobes de diversos Estats membre de la UE, com ara 

Àustria, Hongria o Dinamarca, que han optat per no ser part de la solució política 
que requereix aquesta crisi de refugiats sinó mantenir-se com a part del problema 
quan adopten mesures contràries al dret d’acollida i asil.»

Esmena 10, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Garantir que els i les menors no acompanyades que arriben a Catalunya tin-

guin accés al procediment de protecció internacional.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 
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GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25838)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació al punt 2
2. Realitzar les accions necessàries per acollir almenys a 4.500 persones en els 

propers dos anys, reclamant la plena col·laboració del Govern d’Espanya per a tal 
finalitat. I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i 
de protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. 
També promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, 
accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt
Tenir en compte, dins el conjunt d’accions anteriorment descrites i amb l’es-

forç suplementari que sigui necessari, a les persones susceptibles de ser sol·licitants 
d’asil o de protecció internacional que ja es troben a Catalunya, provinents o no de 
les zones afectades pel conflicte sirià, de tal forma que també es puguin acollir a les 
mesures que endegui el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt
Dur a terme campanyes de sensibilització ciutadana i de prevenció de la xeno-

fòbia i el racisme, en col·laboració amb les administracions locals, i donar suport 
a les experiències locals de xarxes anti-rumors o de prevenció de l’antisemitisme, 
l’antiziganisme, la islamofòbia, la xenòfòbia i el racisme.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

SOC

GRUP PARlAMENTARI DEl PARTIT POPUlAR DE CATAlUNYA (REG. 25923)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt 2
«2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-

pers dos anys i canalitzar-les a través del Govern de l’Estat tal com la Comissió Eu-
ropea va comunicar al Govern de la Generalitat. I fer les accions pertinents per tal 
que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir 
l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb 
les entitats socials i l’administració local, accions d’informació i sensibilització de 
la ciutadania.»
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Esmena 2, GP PPC
De modificació del punt 3
«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 

de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espe-
ra a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, col·laborarà amb el Govern de 
l’Estat per tal d’acomplir els compromisos subscrits.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 

GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25936)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 

tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de 
les persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol Espanya, tot respectant els 
valors de la Unió Europea, previstos a l’article 2 del Tractat de la UE.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 2
2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-

pers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi en col·labo-
ració amb el Govern d’Espanya. I fer les accions pertinents per tal que totes les 
persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia 
personal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb les entitats so-
cials i l’administració local, accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.

Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un nou punt 
2 bis. Presentar en seu parlamentària abans de finalitzar l’any en curs un infor-

me on es detallin les accions dutes a terme en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’ocupació
302-00032/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 24049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
qualitat de l’ocupació (tram. 300-00031/11).

Moció
A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 

el motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, així 
com de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el treball i l’increment 
de les desigualtats socials i la pobresa.

B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per 

tal de: 
a. Exercir un control estricte sobre el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals.
b. Evitar l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat de 

la precarització de les condicions de treball.
c. Evitar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com els 

abusos en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudulen-
ta dels convenis col·lectius 

2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflorar 
les malalties professionals, especialment les produïdes per exposicions a productes 
químics i esforços, garantint la participació dels treballadors i els seus representants 
en aquest procés.

3. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a com-
provar que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut s’ajusten al 
que legalment està establert.

4. Presentar, al mes d’octubre, un informe sobre les actuacions inspectores en 
l`àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte de les ac-
cions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.

5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe sobre les causes de l’increment de 
l’accidentalitat produït a Catalunya des de 2012, tenint en compte, entre altres fac-
tors, la seva relació amb la precarització contractual. L’informe contindrà una anàli-
si sobre les actuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels 
seus resultats en el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública 
en matèria preventiva en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a 
l’anàlisi i resultats obtinguts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les 
seves empreses participades.

6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica 
i els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de 
major creixement d’accidents de treball, així com d’aflorament de malalties profes-
sionals.
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7. Elaborar i presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de 
les persones amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’inte-
gració social dels minusvàlids (LISMI).

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25836, 25920, 25924, 25927, 25929 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 25836)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocu-
pació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició
«2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflo-

rar, reconèixer i incorporar malalties professionals, especialment les produïdes per 
exposicions a productes químics i pràctiques laborals, garantint la participació dels 
treballadors i treballadores i dels seus representants en aquest procés.»

Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Revisió dels criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la 

Secretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es 
mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant 
els dos primers anys d’aplicació del “Convenio de colaboración con la Generalitat 
de Cataluña para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 
2016” que es va signar amb l’INSS.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25920)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt A
«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 

el motor una de les causes del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condi-
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cions laborals, així com de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el 
treball i l’increment de les desigualtats socials i la pobresa.

Esmena 2, GP C’s
De modificació del punt B.3, que resta redactat de la següent manera
B.3 Planificar i avaluar les actuacions de la ITC dirigides a: 
a) Controlar la planificació preventiva derivada de les avaluaciones de riscos.
b) Seguiment periòdic sobre condicions materials de Seguretat i Higiene dels es-

pais i llocs de treball.
c) Control del compliment de les obligacions sobre informació i formació dels 

treballadors.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

GRUP PARlAMENTARI DEl PARTIT POPUlAR DE CATAlUNYA (REG. 25924)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 
302-00032/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt A
«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 

un instrument imprescindible per tal d’aturar la destrucció d’ocupació que es venia 
generant des de l’any 2008 i una eina per a assegurar l’actual ritme de recuperació.»

Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou punt A bis
«El Parlament de Catalunya constata que és necessari col·laborar amb el sector 

privat, autèntic generador de riquesa i oportunitats als ciutadans.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació del punt B. 1. b
«B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per 

tal de: 
[...]
b. Dignificar les condicions de treball.
[...]»

Esmena 4, GP PPC
D’addició d’un nou punt 8
«8. Informar i facilitar a les empreses i, altres centres de treball, per tal de donar 

compliment amb la normativa que li és d’aplicació amb les mínimes interferències 
en la seva activitat ordinària i de forma prèvia als procediments d’inspecció.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 
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GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25927)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació
1.b. Reduir l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat 

de la precarització de les condicions de treball.

Esmena 2, GP JS
De modificació
1.c. Controlar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com 

els abusos en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudu-
lenta dels convenis col·lectius.

Esmena 3, GP JS
De modificació
2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a inves-

tigar les malalties professionals en els supòsits legalment establerts.

Esmena 4, GP JS
De modificació
4. Presentar, a 31 de desembre de 2016, un informe sobre les actuacions inspec-

tores en l’àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte 
de les accions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.

Esmena 5, GP JS
De modificació
5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe que contindrà una anàlisi sobre les 

actuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels seus resul-
tats en el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria 
preventiva en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a l’anàlisi i 
resultats obtinguts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les seves em-
preses participades.

Esmena 6, GP JS
De modificació i d’addició
6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica 

i els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de 
major creixement d’accidents de treball, així com investigació de malalties profes-
sionals i de control de les condicions de treball que suposen un risc de produir-les.

Esmena 7, GP JS
De modificació
7. Presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les per-

sones amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids (LISMI).»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25929)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat entre el punt A i el B
A.1) El Parlament de Catalunya constata l’incompliment efectiu del conjunt de 

mesures previstes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos La-
borals com a l’element principal de l’increment de la sinistralitat i la prevalença 
de malalties d’origen laboral, i insta el Govern de la Generalitat a actuar com a 
autoritat laboral en l’exigència de les responsabilitats que tenen les empreses de 
Catalunya en compliment d’aquesta llei respecte de la salut dels seus treballadors i 
treballadores.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials
302-00034/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 24055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques socials (tram. 300-00033/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Presentar un proyecto de ley de Derechos, No Discriminación e Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, que deberá servir como instrumento legal para 
adaptar la normativa catalana, transversalmente, a los principios, valores y manda-
tos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006.

2. Constituir de forma urgente el Consejo de la Discapacidad de Catalunya (Co-
discat), de acuerdo con lo que prevé el Decreto 156/2014, de 25 de noviembre.

3. Establecer un calendario de plazos de actualización de la Cartera de Servicios 
Sociales, cartera que no se ha actualizado desde el año 2011.

4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo 
máximo establecido por la propia ley.

5. Presentar un proyecto de ley de Autonomía Personal y Dependencia durante 
el año en curso.

6. Garantizar, adoptando las medidas presupuestarias y normativas necesarias, 
un importe monetario mínimo de libre disposición de las personas dependientes, 
comúnmente conocido como «dinero de bolsillo», con el objetivo de que el sistema 
de aportaciones de servicios no gratuitos sea más justo y equitativo.

7. Dar cumplimiento a la Resolución 17/XI del Parlament de Catalunya sobre 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i 
la necessitat d’una resposta institucional, estableciendo un calendario por el cual se 
eleve progresivamente la cuota de reserva de empleo para personas con discapaci-
dad en las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat 
hasta alcanzar el 7%.

8. Elaborar un Plan de Actuación en coordinación con la Inspección de Trabajo 
para vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas 
con discapacidad establecida legalmente o de sus medidas alternativas.

9. Desplegar la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la Lengua de Signos Catalana y 
establecer una dotación presupuestaria adecuada para ejecutar las medidas en ella 
previstas.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 25840, 25925, 25928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25840)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. Adaptar, abans de finalitzar l’any 2016, la legislació catalana als principis, 

valors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets Humans de persones 
amb Discapacitat aprovada per Nacions Unides l’any 2006.»

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 6
«6. Incrementar substancialment en tres mesos, adoptant les mesures pressupos-

tàries i normatives necessàries, l’import monetari mínim de lliure disposició de les 
persones dependents, comunament conegut com a “diners de butxaca”, amb l’objec-
tiu de que el sistema d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més just i equitatiu.»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25925)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició al final de l’apartat 4
«4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo 

máximo establecido por la propia ley, garantint la participació de les entitats del 
sector de les persones amb discapacitat.»

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 10
«10. Elaborar un Pla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat, 

dotat del pressupost necessari per garantir el Dret Subjectiu a l’ocupabilitat regulat 
a l’article 1.d) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del Sistema d’Ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 11
«11. Reconèixer la Paràlisi Cerebral, el dany cerebral i la pluridiscapacitat com 

una tipologia més de discapacitat.»
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Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 12
«12. Garantir la millora dels contractes programa de serveis socials i, concreta-

ment: prioritzar el pagament actual als ajuntaments, calendaritzar el pagament del 
deute (70.842.878 M€) amb ajuntaments, accelerar la signatura dels nous contractes 
programa 2016-2019, renovar la cartera de serveis socials i ampliar-la per donar res-
posta a noves necessitats, garantir la suficiència econòmica dels contractes programa 
atenent a criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats i preveure la dotació 
econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord 
amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Pri-
mària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25928)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques so-
cials (tram. 302-00034/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació
1. Adaptar normativament els valors i mandats de la convenció internacional 

sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides 
el 2006 en el marc de la llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Complementada 
amb la llei 13/2014 d’Accessibilitat i el seu desenvolupament.

Esmena 2, GP JS
De modificació
3. En el marc de la nova llei de protecció social actualitzar la cartera de serveis 

socials i ampliar-la per donar resposta a noves necessitats socials.

Esmena 3, GP JS
De modificació
4. Continuar desenvolupant el projecte de desplegament de la Llei d’Accessibili-

tat, per presentar-lo tant aviat com sigui possible.

Esmena 4, GP JS
De modificació
5. Encetar un procés participatiu al voltant d’una nova llei d’Autonomia Personal 

i Dependència tant aviat com sigui possible.

Esmena 5, GP JS
De modificació
6. Garantir, adoptant les mesures pressupostàries i normatives necessàries un 

import monetari mínim de lliure disposició de les persones discapacitades amb 
dependència, reconegut com a «diners de butxaca», amb l’objectiu que el sistema 
d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més juts i equitatiu.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00031/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 23685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00034/11).

La Junta de Seguretat de Catalunya va ser creada mitjançant el Decret 306/2006, 
de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC 4680) amb les funcions de co - 
ordinar les polítiques de seguretat de l’Estat i de Catalunya, coordinar l’activitat 
dels cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d’altres països i assegurar la presència de la Generalitat, d’acord amb 
l’Estat, en els grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què 
participi l’Estat.

Mitjançant l’acord de Govern 138/2015 del 25 d’agost es designen els membres 
que han de formar part de la Junta de Seguretat de Catalunya en representació de la 
Generalitat (DOGC 6944).

Malgrat tot això la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des de 2009 
generant un greuge en la coordinació de les forces de seguretat i els recursos que 
s’hi dediquen, en un moment en que ja s’ha assolit el total desplegament dels Mossos 
d’Esquadra en tot el territori de Catalunya i amb l’actual nivell d’alerta antiterrorista 
4 després dels darrers atemptats a Europa i altres continents.

És un fet que la batalla contra les xarxes de crim organitzat i l’amenaça terroris-
ta es lliura especialment a l’àmbit de la coordinació i la informació policial, la qual 
cosa, fa més urgent que mai la celebració de la Junta de Seguretat, que a Catalunya 
convoca i presideix el President de la Generalitat.

Moció
1. Convocar de forma urgent la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre 

del dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar les 
polítiques de seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya amb 
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació en 
l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats po-
licials d’altres països, i avaluar, de forma conjunta, el ple desplegament dels Mossos 
d’Esquadra en el conjunt del territori de Catalunya i les conseqüències econòmiques 
que això comporta pel pressupost de la Generalitat.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 25937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25937)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00031/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició
1. Convocar de forma urgent, com a màxim en el termini de tres mesos des de 

l’aprovació de la present moció la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre 
del dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar 
les polítiques de seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya 
amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policials d’altres països, dins del marc de les competències estatutàries i constitucio-
nals, i avaluar, de forma conjunta, el ple desplegament dels Mossos d’Esquadra en el 
conjunt del territori de Catalunya la comunitat autònoma catalana i les conseqüèn-
cies econòmiques que això comporta pel pressupost de la Generalitat, incloent-hi les 
despeses pressupostàries destinades a material (en especial tots aquells que resten 
subjectes a una caducitat i la seva obligada reposició), efectius i manteniment de les 
ABP del cos de Mossos d’Esquadra, així com les partides necessàries per garantit-
zar les futures convocatòries d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un nou punt
2. Aquesta reunió de la Junta de Seguretat tindrà lloc durant l’any en curs.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació 
dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat
302-00033/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 24050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 300-00032/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’interna-
ment d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti la participació 
de proveïdors amb ànim de lucre.

2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 
referència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a mesura que 
es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres.

3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització pú-
blica de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb quali-
tat, tant a la seva activitat ordinària com l’addicional que se’n pugui derivar de l’ex-
clusió d’altres centres del Siscat.

4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de cen-
tres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i salut 
mental, pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la composen, 
la titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són profit o non 
profit) i la data de venciment dels contractes, convenis o concerts de cadascun d’ells.

5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 

a) la relació de centres d’atenció primària i els seus proveïdors, 
b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són pro-

fit o non profit), 
c) la data de venciment dels contractes, convenis o concessions,
d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees 

bàsiques surtin a concurs, 
e) les alternatives previstes en el futur per evitar que les àrees bàsiques surtin 

a concurs, en especial aquelles que fan referència al desenvolupament del Decret 
196/2010, per tal de consolidar la xarxa d’atenció primària i comunitària i els canvis 
legislatius i normatius necessaris.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 



PlE 15
4 de maig de 2016

17 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25835, 25921, 25944, 25950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 25835)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reorde-
nació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 

referència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a mesura que 
es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres públics.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de 

centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i sa-
lut mental, pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la compo-
sen, la titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb ànim 
de lucre o sense ànim de lucre) i la data de venciment dels contractes, convenis o 
concerts de cadascun d’ells.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-

lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 

b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb 
ànim de lucre o sense ànim de lucre),»

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-

lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 

d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees 
bàsiques surtin a concurs i que la gestió passi a mans de proveïdors amb ànim de 
lucre,»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 
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GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25921)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 
302-00033/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’interna-
ment d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti no es prioritzi 
la participació de proveïdors amb ànim de lucre.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25944)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitala-
ris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició al punt 2
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 

referència als treballadors, incloent l’estudi de la possible subrogació del personal 
afectat per aquest canvi en l’activitat dels centres, derivades de l’exclusió de cen-
tres del Siscat a mesura que es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb 
aquests, i la planificació per a l’absorció de l’activitat per part dels centres.»

Esmena 2, GP CSP
D’addició al punt 3
«3. [...] centres del Siscat, assegurant que els recursos que es deixen d’abonar als 

centres privats contractats fins ara reverteixin íntegrament a als centres públics re-
ceptors de l’activitat.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25950)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació 
dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
«1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’inter-
nament d’utilització pública de Catalunya de manera que s’estableixi un criteri de 
preferència entre els diferents tipus de proveïdors en funció de la seva naturalesa 
jurídica i de la seva missió de servei públic, i d’acord amb la llei de transposició de 
la directiva comunitària 2014/24/UE sobre contractació pública un cop aquesta si-
gui aprovada.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 

referència als treballadors, derivades de la reordenació de la xarxa hospitalària del 
Vallès occidental, a conseqüència de la finalització dels contractes o de les seves 
pròrrogues amb alguns dels centres hospitalaris de la zona, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres.»

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
«3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització 

pública de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb qua-
litat, tant a la seva activitat ordinària com l’addicional que es pugui derivar de la 
reordenació de la xarxa hospitalària del Vallès occidental, a conseqüència de la fi-
nalització dels contractes o de les seves pròrrogues amb alguns dels centres hospi-
talaris de la zona.»

Esmena 4, GP JS
De modificació de l’enunciat del punt 5
«5. Pel que fa a l’atenció primària, presentar a la Comissió de Salut un informe 

actualitzat que inclogui:»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5.e)
«5.e) les possibles alternatives al concurs de les àrees bàsiques de salut, d’acord 

amb la llei de transposició de la directiva comunitària 2014/24/UE sobre contracta-
ció pública un cop aquesta sigui aprovada.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament 
territorial
302-00036/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 24134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 300-
00035/11).

Moció
1. Moratòria de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en els actuals 

termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de Territori.
2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de 

tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i in-
corporin, de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació 
ambiental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i con-
sens parlamentari previ a l’aprovació definitiva.

3. Revocació i revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adap-
tin als criteris esmentats al punt 2, en concret: 

a) Pla director urbanístic del Circuit Barcelona - Catalunya (2016).
b) Pla director urbanístic del Delta del Llobregat (2016).
c) Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional 

de Cerdanyola del Vallès (2014).
d) Pla director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, fer-

roviàries i logístiques a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès (2012).
e) Plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques (2009).
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 

projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 

projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25922, 25935, 25951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25922)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).
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Esmena 1, GP CSP
De modificació total de l’apartat 1, que queda redactat de la manera següent: 
«1. Suspendre la tramitació dels Plans Directors urbanístics de delimitació i or-

denació supramunicipals i dels Plans especials urbanístics autònoms fins i tant no 
s’aprovi la nova llei de Territori o es revisi en profunditat la legislació d’urbanisme, 
per tal d’introduir criteris i metodologies de tramitació que garanteixin el respecte a 
l’autonomia local, els processos participatius i el màxim respecte als condicionants 
ambientals i al Planejament territorial.»

Esmena 2, GP CSP
De modificació total de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 
«2. Instar el govern a que, en els treballs preparatoris del Projecte de la nova 

Llei de Territori: 
2.1. s’estudiïn les millors alternatives per garantir que la figura dels futurs Plana 

Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i incorporin, de manera 
vinculant, els processos de participació ciutadana i d’avaluació ambiental estratè-
gica 

2.2. Es suprimeixi la figura dels “plans especials autònoms” i dels Plans direc-
tors urbanístic de delimitació i ordenació supramunicipals, o en tot cas es prevegi de 
forma expressa que aquesta no es poden imposar mai per damunt del Planejament 
d’ordenació urbanística municipal o supramunicipal ja vigents, sense que es seguei-
xin i respectin tots els procediments per la seva modificació i per garantir l’avalua-
ció ambiental i la participació ciutadana.»

Esmena 3, GP CSP
De modificació total de l’apartat 3, que queda redactat de la manera següent: 
«3. En relació als diversos Plans Directors urbanístics ja aprovats definitivament 

o en procés de tramitació per la via jurisdiccional, instar el govern a obrir un pro-
cés de diàleg i concertació amb les administracions locals interessades i amb els di-
versos grups socials que s’hi han personat com a part interessada per tal de buscar 
punts d’acord que permetin la continuïtat del procés amb un major consens, inclosa, 
si escau, la modificació puntual dels plans ja aprovats.»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 4
«4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos el 

Projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat en el termini més ràpid 
possible que garanteixi la introducció dels criteris fixats en els punts anteriors i el 
compliment dels processos d’informació, deliberació i participació de tots els agents 
implicats, per a la seva tramitació i debat.»

Esmena 5, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 5 
«5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 

Projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat en el termini més 
ràpid possible que hagi assegurat els processos d’informació, deliberació i partici-
pació de tots els agents implicats, per la seva tramitació i debat.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25935)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
1. Adequació als criteris recollits a l’Informe de Resultats dels Debats Prelimi-

nars de la Llei de Territori de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en 
els actuals termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de 
Territori.

Esmena 2, GP C’s
De supressió al punt 2
2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de 

tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i in-
corporin, de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació 
ambiental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i con-
sens parlamentari previ a l’aprovació definitiva.

Esmena 3, GP C’s
De modificació del punt 3.1, que resta redactat de la següent manera
3.1 Revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adaptin, en la 

mesura del possible, als criteris de la nova Llei de Territori, en concret [...]

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 

GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25951)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament ter-
ritorial (tram. 302-00036/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Davant l’actual situació econòmica del país estudiar si tots els PDU’s previs-

tos actualment són necessaris, i descartar la tramitació d’aquells que no gaudeixin 
de consens social territorial i no generin dret a indemnització.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Revisió, i incorporació dins de la nova Llei de Territori, dels procediments de 

tramitació de Plans Directors Urbanístics, mantenint i reforçant aquells mecanismes 
que permetin que la planificació urbanística per tal que responguin al bé comú, in-
corporin de manera obligatòria vinculant, els processos de participació ciutadana i 
participació municipal, i es mantingui també de manera obligatòria el tràmit d’ava-
luació ambiental estratègica.
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Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. En relació als Plans Directors Urbanístics aprovats o en tràmit, dur a terme 

les accions necessàries, i si s’escau la modificació, per a fer possible els principis de 
participació i publicitat entre la ciutadana més enllà de les disposicions legals o re-
glamentàries, amb la finalitat de buscar el major consens territorial i social.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el 

projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el pro-

jecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics
302-00037/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 24135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 300-
00036/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans co-

municació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, 
el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalu-
nya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia 
i la Constitució Espanyola.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de 
comunicació públics compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei 
públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de 
la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.

c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no 
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA.

d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o de-
creixement mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 

més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especial-
ment als espais de tertúlia d’opinió.

b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu 
dels expedients sancionadors actualment incoats.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 25619, 25834, 25839, 25945 i 25959 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 03.05.2016

GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25619)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 2.c), que resta redactat de la següent manera
2.c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats per ma-

ximitzar l’aprofitament dels recursos invertits per generar continguts propis sense 
obviar la possibilitat d’externalització si atén a criteris de racionalització i eficièn-
cia.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 25834)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans co-

municació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, 
el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalu-
nya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia 
i la Constitució Espanyola.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de 
comunicació públics i privats compleixin amb la veracitat informativa; la funció 
de servei públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 
22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.
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c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no 
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA.

d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o de-
creixement mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 

més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació, així com dels corresponents en la resta de mitjans de co-
municació audiovisual, públics i privats, d’àmbit estatal o estrictament català, que 
incloguin continguts de caràcter polític, especialment als espais de tertúlia d’opinió.

b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu dels 
expedients sancionadors actualment incoats.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25839)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al final del punt 3a)
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 

més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especial-
ment als espais de tertúlia d’opinió. Aquest nou protocol s’haurà de presentar al 
Parlament en un termini màxim de tres mesos.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 

GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25945 I 25959)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de co-
municació públics (tram. 302-00037/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans de 

comunicació públics catalans continuïn respectant i fomentant principis i valors com 
la tolerància, el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democrà-
tica a Catalunya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut 
d’Autonomia i la Constitució Espanyola.

Esmena 2, GP JS
De modificació
2.a) Seguir garantint que els mitjans públics catalans compleixin amb la veraci-

tat informativa; la funció de servei públic i el respecte i observança a les garanties 
que es recullen a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

Esmena 3, GP JS
De modificació
2.b) Sotmetre tots els continguts dels canals de la TDT que s’emeten en l’àmbit 

català al control del CAC en relació al compliment de les garanties de pluralisme, 
imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovisuals a Catalunya contingudes a la 
normativa reguladora.

Esmena 4, GP JS
De modificació
3.a) Introduir, una combinació de paràmetres quantitatius que permeti una inter-

pretació qualitativa del tractament de la informació, que qualifiqui la pluralitat en 
els serveis informatius, analitzant la pluralitat de continguts, ponderació i equilibri 
en la diversitat de veus dels programes de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS


	Punt 17 | Debat i votació
	Punt 18 | Debat i votació
	Punt 19 | Debat i votació
	Punt 20 | Debat i votació
	Punt 21 | Debat i votació
	Punt 22 | Debat i votació
	Punt 23 | Debat i votació

